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TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE 
 

stabilite pentru concursul de recrutare organizat în data de 29.07.2022, ora 10.00, la sediul 

Primăriei Municipiului Dorohoi, pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier, 

clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul Managementul Proiectelor, POR, din 

subordinea Serviciului Proiecte Europene din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 

Dorohoi, județul Botoșani  

 

 

 Bibliografia, stabilită pe baza propunerilor compartimentului de specialitate, este următoarea: 

- Constituția României, republicată; 

- OUG nr.57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare: Titlul 

I și II al Părții a-VI-a;  

- OUG nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- HG nr.936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și 

instituțiilor din Romania în procesul de programare și negociere a fondurilor externe 

nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de 

coordonare, gestionare și control al acestor fonduri. 

- OUG nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al 

fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România. 

- Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

- HG nr.395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016. 

- OUG nr.34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente 

Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar 

norvegian 2014-2021, cu modificările și completările ulterioare; 

- OUG nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea 

și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Normele metodologice din 31 august 2011 de aplicare a prevederilor OUG nr.66/2011 privind 

prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor 

europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Tematica propusă: 

- Legea fundamentală a statului român. 

- Statutul funcționarului public, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 

- Prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare, principiul egalității între cetățeni 

- Egalitatea de șanse între femei și bărbați, în vederea eliminării tuturor formelor de 

discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate sferele vieţii publice din România. 



 

 

- Măsuri specifice utilizării fondurilor externe nerambursabile pentru dezvoltarea regională, 

funcții de plată a Autorității de management pentru POR. 

- Modalități, proceduri, instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție 

publică, organizarea, desfășurarea procedurii de atribuire, executarea contractelor de achiziție 

publică. 

- Planificarea, pregătirea, realizarea si executarea contractelor de achiziție publică/ 

acord-cadru. 

- Fonduri aferente mecanismelor financiare, modalități de finanțare, păstrarea documentelor, 

control, audit, nereguli. 

- Activități de prevenire, constatare și sancționare a neregulilor apărute în accesarea și utilizarea 

fondurilor europene. 

 

 

 

 

         PRIMAR,                                COMP. RESURSE UMANE,      

 


